Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informujemy, iż:

1. I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTERNATIONALER BUND POLSKA z siedzibą w
Krakowie, ul. Wrocławska 37a/320, 30-011 Kraków.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo skontaktować za
pomocą poczty elektronicznej pod adresem: IB-Polska-Krakow@ib.de, telefonicznie: tel. (0048) 12 633 25
73 lub pisemnie na adres podany powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. korzystania zgodnie z postanowieniami regulaminu, z usług Centrum Wielokulturowego w
Krakowie, w tym Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, działającego przy Fundacji
Internationaler Bund Polska, poprzez:

◦ korzystanie z pomocy prawnej, doradczej, informacyjnej,
◦ udział w realizowanych zajęciach, warsztatach, szkoleniach
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f, art. 9 ust. 2 lit. d RODO),

2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak prawidłowy sposób
dokumentowania przebiegu projektu, w tym archiwizacja dokumentacji oraz dochodzenie roszczeń,
obrona przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. udostępnienia Pani/Pana wizerunku na stronie internetowej Administratora lub w social mediach –
wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celu/ celach, o którym/których mowa w pkt II odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
•

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, w tym Miasto Kraków, będące podmiotem finansującym projekt,

•

kancelarie prawne w ramach udzielanej pomocy – będące odrębnym Administratorem danych
osobowych,

•

podmioty, realizujące zadania i świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

IV. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
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V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu oraz przez 5 lat po jego
zakończeniu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do momentu jej
wycofania.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do:

•

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

•

żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;

•

żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
◦

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,

◦

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

◦

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

◦

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa,

•

ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

•

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane
niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w projekcie,
skorzystania z pomocy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podanie przez Państwa danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny, a wycofanie zgody na przetwarzanie może nastąpić w każdym
momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano
przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją

…………………………………………………
czytelny podpis, miejscowość, data
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